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Эчтәлек: 

1. Низамов Гаяз бабам. Яшәү белән үлем  арасында. 

2.Бәхетле картлык. 

     

 

       Низамов Гаяз бабам да Бөек Ватан сугышы ветераны.  

Дәһшәтле сугыш елларының беренче көненнән алып ул 

Ватаныбыз азатлыгы өчен көрәшкән. Әсирлекнең  

куркыныч мизгелләрен, газапларын, михнәтләрен кичереп, 

сугыштан соң “кара кәгазь” битләренә эләгеп, эшләгән 

эшләрен, кылган батырлыкларын, күргән газапларын 

яшереп яшәргә мәҗбүр булган ул.  

      Сугышка Гаяз бабам 1941 елда ук китә. Башта Мари  

урманнарындагы Суслонгер ( бу атама бүген дә күпләр өчен куркыныч төш 

кебек) хәрби хезмәткә өйрәтү лагеренда 5-6 айлап була.  Аннары аны укчы полк 

белән Орел өлкәсенә җибәрәләр. Монда беренче сугышларда ук яралана. 

Госпитальгә эләгә. Мичуринск шәһәрендә дәвалангач, Курск өлкәсенә озаталар 

аларны. Биредә разведкага күп йөри ул. “Тел”не  үзләре дә алып кайталар, 

үзләренекен дә алып калалар. Сугыш сугыш инде ул. Бабам истәлекләреннән: 

     -Шулай бер авылга күзәтүгә җибәрделәр.Таң атканда барып урнаштык. 

Беребез күзәтә, икенчебез дошманның  ут нокталары кайда урнашканын әйтеп 

тора, кәгазьгә төшереп бара. Бермәлне атышлар башланды. Туплар шартлый, 

ялкыны безгә кадәр килә. Тиз генә үзебезнекеләр янына йөгергән идек – штабны 

бомбага тотканнар, безнең часть чигенеп өлгергән. Әллә каян дошман 

мотоциклчылары килеп чыкты. ”Сталин капут!” – дип кычкыра -  кычкыра безне 

уратып та алдылар. Тоткынлык шуннан башланды... Башта хәрби әсирләр 

лагерена- Украинага озаттылар. Элемтә кабельләрен ремонтларга йөрттеләр. 

Озакламый Франциягә куып киттеләр. Әле дә хәтердә: аяк астында тозлы ком 

кышкы кар сыман шыгыр – шыгыр килә. Икенче фронт ачылырга тиеш, дигәнне 

аннан – моннан ишетәбез инде. Без шунда юллар салдык, пушка өчен оялар 



ясадык. Эш каты, аяктан егылганчы эшлисең. Шунда бер башкорт егете белән 

дуслаштык. Зиннәтулла исемле, 1906 елгы иде ул. Русча белә торган бер француз 

сакчысы  бер көнне безгә әйтә: 

    - Әллә крестьянга эшкә барасызмы, монда бигрәк авыр бит, - ди. Ашау да 

такы-токы. Без бик шатландык инде. Иртән Зиннәтулланы, берничә көннән мине 

дә алып китте. Крестьянда эш авыр булса да,  тамак ягы бераз җайланды. 

Күпмедер вакыт узгач, безнең ишеләрне янәдән машинага төяп, Германиягә 

озаттылар. Сугыш турында хәбәрләрне гел белеп тордык. Җиңү көне турында да 

ишеттек, шатлыкның иге-чиге булмады. Башта бер генә уй: илләргә ничек 

кайтып җитәргә. Ә илдә ни көтәсен уйлап та карамаганбыз. Польша җирләрен 

үтеп, СССРга кайтып җиттек. Украинада Владимир-Волынск шәһәрендә 

фильтрация үттек. Кайткач хәрби комиссариатка бирергә дип, Германиядә 

язулар биргән иделәр, аларны җыеп алдылар. Шуннан кайберәүләрне 

трудармиягә озаттылар. Немецта тоткынлыкта булганнарны тиз генә өйләргә 

җибәрү юк иде шул. Без иптәшләребез белән Сталинградка эләктек. Ни генә 

эшләмәдек ул ике елда! Җир дә казыдык, таш та ваттык, төзедек тә, урман кисеп, 

сал да агыздык. Ходай рәхмәте белән туган илләргә, гаиләмә кайта алдым. 

 

                    Гаяз бабам үзенең 90 яшьлек юбилее көннәрендә. 



 Әбием белән бабам, пар күгәрченнәр кебек, туган авылларында бер гасырга 

якын гомер кичерделәр. XX гасырның һәрбер тарих бите, ялкынлы, ярсулы 

вакыйгалары алар башыннан да үткән.  

     Алар әбием Миңлехәят белән гаилә тормышларын 1933 елда башлыйлар. 

Әбием әле генә оештырылган колхозның иң җитез, иң уңган, иң кыю 

кызларының берсе була. Аның кешелеклелеге, сабырлыгы, мәрхәмәтлелеге 

һәркемне таң калдырырлык. Бу гаиләдә бер – бер артлы дүрт бала дөньяга килә.  

Кайгы шатлыктан ерак йөрми, дип тикмәгә генә әйтмиләрдер шул, балаларының 

икесе кызамыктан дөнья куя.  Сугыш башланганда әбием авырлы  булып кала. 

Рәхимсез язмыш  ятимнәре булган туганнарын да әбием үз канаты астына ала. 

 

                                      Карт әбием үзенең кызлары белән.1950 ел. 

      Сугыш китергән ачлык – ялангачлыкка, ачлы – туклы өй тулы бала булуга да 

карамастан, әбием төшенкелеккә бирелми, иртә таңнан кояш баеганга кадәр ул 

колхоз кырыннан кайтып керми. Берсеннән – берсе кечкенә балаларын ияртеп 

уракка йөргәннәрен, сыер җигеп Мурзихадан чәчүлек орлык ташыган 

вакытларын, балалары тук булсын дип, колхоз биргән бер килограмм онның 

алтынга тиң нәрсә булганлыгын да әбием тыныч кына сөйли алмый. “ Шулай 

азапланып бераз он булдырдым, – ди әбием, - балаларым икмәк күрерләр, дип 

уйлаган идем. Милиция килеп төшмәсенме! Сыер җигеп орлык ташыган өчен 



алган онымны  милиция алып чыгып китте, ә үземне милициягә йөрттеләр. Ә 

балаларым ач.”  Менә шулай уфтанып, моңсуланып ала иде әбием. Ул 

вакытларда да көнчеләр, усаллар булган, күрәсең. Җитмәсә, ике мәртәбә 

бабамның үлүе турында “кара кәгазь” ала ул.  Балаларын күкрәгенә кысып, күз 

яшьләрен түгә-түгә, бу хәбәргә ышанмаска, көтәргә кирәк, дигән өмет белән, 

яшәвен дәвам итә. Балаларын елга буена алып барып, һәр көнне намаз, догалар 

укый, Ходайдан бабамның исән калуын, өйгә кайтуын сорый. Гозерләрен 

Аллаһы Тәгалә ишеткән, күрәсең, бабам сугыштан исән кайткан.  

     

Карт әби белән карт бабамның гаилә корып яши башлауларына 70 ел тулган 

көндә.   

    

Бабайлар Җиңү көнендә. 2007 ел. 



 

Киләчәк буыннарга-истәлек. Гаяз бабам ветераннар аллеясында агач утырта. 

   

 Бабайларның батырлыгы мәңгелек. Без аларга сокланабыз, алардан үрнәк 

алабыз, аларның истәлекләрен кадерләп саклыйбыз.                                                                                                                    

             

  

 Награжданён Орденом Отечественной войны II 

степени в 2015году 

 

 


